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ABSTRAK
RS Bethesda sebagai RS Pendidikan telah lulus akreditasi KARS Paripurna, perlu mengikuti perkembangan teknologi
informasi. Salah satunya adalah penerapan Rekam Medis Elektronik (RME). Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui
peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan setelah dilakukan implementasi rekam medis elektronik. Jenis Penelitian adalah
observasional analitik dengan pendekatan komparatif. Hasil : Sasaran mutu Bidang RMIK sebelum RME; 30%-50%, setelah
implementasi 98,75% . Kebutuhan berkas RMRJ 1 tahun 30.000 berkas seharga Rp.78.390.000,-, setelah implementasi RME
dalam 1 tahun kebutuhan berkas 3600 berkas RM seharga Rp.2.442.240,-. Kebutuhan rak penyimpanan setahun 24 meter
seharga Rp.20.352.000,-, setelah implementasi RM-E kebutuhan rak 2,88 meter/ tahun seharga Rp.2.442.240,- Keluhan
rekam medis belum tersedia saat dokter akan memeriksa sebelum RM-E 30-40 keluhan, setelah implementasi RM-E
keluhan 5-10 keluhan. Proses kegiatan dalam penyediaan berkas RM RJ sebelum RM-E 11 kegiatan, setelah implementasi
RM-E menjadi 4 kegiatan.Simpulannya adalah sasaran Mutu Bidang RMIK naik. Penghematan berkas RM sebanyak
26.400 berkas, setara Rp.68.984.000,-. Penghematan Rak Penyimpanan sepanjang 21,12 meter, setara Rp.17.909.760,-.
Penurunan keluhan terhadap keterlambatan penyediaan RM RJ dan terjadi penyederhanaan proses pelayanan sehingga
hemat tenaga dan waktu.
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ABSTRACT
Background: Accredited Bethesda Hospital KARS Plenary will become an Education Hospital to keep up with
the development of information technology. One of them is Electronic Medical Record. The aims of this research
to know the improvement of service quality and efficiency after the implementation of electronic medical record
outpatient. Methods: The study used an observational analytic study, the study design used data comparison
before and after program implementation. Results: The quality objective of RMIK Department before RM-E is
only 30% -50%, after implementation increased to 98.75%. The outpatient medical record document in 1 year
needs to 30,000 files equivalent to Rp.78.390.000, -, after the implementation of RM-E in 1 year the need for
the file decreases to 3600 RM files equivalent to Rp.2.442.240, -. Need for storage shelves within 1 year require
addition of 24 meter equivalent to Rp.20.352.000, -, after implementation of RM-E shelf requirement decreased to
2,88 meter / year equivalent to Rp.2.442.240, - Complaint of medical record not yet available at Clinic when the
doctor will check before RM-E reach 30-40 complaints, after the implementation of RM-E complaints decreased
to 5-10 complaints. The activity process in the provision of RM RJ files before RM-E reaches 11 activities, after
the implementation of RM-E activities can be cut into 4 activities. Conclusion: The RMIK Department Quality
Goals rise significantly. RM file saving as much as 26,400 files, equivalent to Rp.68.984.000, -. Savings Storage
Racks along 21.12 meters, equivalent to Rp.17.909.760, -. Decrease of complaints against the delay in the
provision of RM RJ and the simplification of service process so that saving energy and time.
Keywords: Improved quality, efficiency, electronic medical record.
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PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang
memiliki fasilitas paling kompleks, padat modal dan padat
teknologi dan penyelenggaraan RS cenderung memerlukan
teknologi mahal dan modal besar. Rumah Sakit harus
menjalankan pengelolaan secara efisien sehingga diperlukan
suatu informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.
Informasi merupakan pilar paling pent ing dalam
perencanaan rumah sakit. (Kemkes RI, 2011)

Kemajuan technology informasi di Bidang Kesehatan
yang semakin pesat, serta biaya operasional rumahsakit
yang semakin besar perlu dsikapi dengan perubahan
paradigma melalui kendali biaya tanpa mengurangi
mutu pelayanan RS kepada masyarakat.
RS Bethesda sebagai salah satu Rumah Sakit Swasta
besar dan tertua di Kota Yogyakarta, memiliki
sejumlah tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.
Pertambahan jumlah kunjungan pasien rawat jalan
akan sangat mempengaruhi pertambahan jumlah
berkas rekam medis yang harus disimpan, sementara
ketersediaan ruang penyimpanan sangat terbatas.
Menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 Rekam
medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas
atau secara elektronik. Oleh karena itu sebagai upaya
peningkatan pelayanan dan efisiensi pelayanan RS
Bethesda mulai mengembangkan rekam medis
elektronik rawat jalan sejak tahun 2014.
Berdasarkan studi pendahuluan sebelum implementasi
rekam medis elektronik diperoleh data sasaran mutu
Bidang RMIK RS Bethesda antara lain adalah “Berkas
rekam medis pasien baru sampai di klinik ≤ 10 menit”
dengan target 80% baru tercapai 35%, dan untuk berkas
rekam medis pasien lama sampai di klinik ≤ 20 menit
dengan target 80% baru tercapai 50%. Mengingat
pencapaian sasaran mutu yang masih sangat rendah,
sangat potensial terjadi komplain terhadap pelayanan
rekam medis, sehingga diperlukan terobosan baru
untuk meningkatkan pencapaian sasaran mutu.
Peningkatan biaya pengadaan berkas rekam medis
kertas karena bertambahnya kunjungan pasien rawat
jalan, serta terbatasnya tempat penyimpanan berkas
rekam medis. Selain itu diperoleh informasi bahwa
perawat klinik masih sering komplain karena berkas
kam medis belum sampai di klinik saat dokter akan
memeriksa pasien.

Dan sejak tahun 2014 telah mulai diimplementasikan
rekam medis elektronik rawat jalan secara bertahap
dan saat ini telah berjalan kurang lebih 3 tahun.
Manfaat implementasi rekam medis elektronik ini
sudah banyak dirasakan oleh pasien, maupun petugas
rumah sakit terutama bagian rekam medis, namun
belum pernah dilakukan penelitian manfaat atau
dampak positif apa yang diperoleh oleh RS.
Oleh karena itu penelitian sederhana ini bertujuan
untuk mengetahui dampak terhadap pencapaian
sasaran mutu, penggunaan kertas berkas rekam medis,
kebutuhan rak penyimpanan berkas rekam medis,
serta terhadap proses layanan.

METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional
analitik dengan membandingkan data sebelum dan sesudah
implementasi rekam medis elektronik pada variabel sasaran
mutu, penggunaan kertas, kebutuhan rak penyimpanan,
keluhan pasien atau petugas, dan jumlah proses layanan.
Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 di Bidang
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan RS Bethesda
Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008
yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi
catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil
pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta
tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat
oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan
yang dilakukan kepada pasien dalam rangka palayanan
kesehatan.
Bentuk Rekam Medis dalam berupa manual yaitu tertulis
lengkap dan jelas dan dalam bentuk elektronik sesuai
ketentuan.
Alur pelayanan dokumen rekam medis dengan cara manual
dimulai dari pasien datang dan dibuatkan berkas rekam
medis untuk pasien baru dan dicarikan berkas rekam
medis lama untuk pasien lama, setelah itu berkas rekam
medis akan di antar ke klinik tujuan, setelah dokter selesai
memeriksa dan menuliskan pelayanannya kepada pasien,

ISBN: 978-602-6363-47-3

55

PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis

berkas rekam medis akan dikembalikan ke bagian rekam
medis untuk disimpan.
Rekam medis elektronik merupakan catatan rekam medis
pasien seumur hidup pasien dalam format elektronik
tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan
oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu
dalam tiap kali pertemuan antara petugas kesehatan
dengan klien. Rekam medis elektronik bisa diakses
dengan komputer dari suatu jaringan dengan tujuan utama
menyediakan atau meningkatkan perawatan serta
pelayanan kesehatan yang efesien dan terpadu (Potter &
Perry, 2009).
Alur dokumen di RS Bethesda dengan menggunakan rekam
medis elektronik dimulai sejak pasien mendaftar, data sosial
pasien telah di entry dalam komputer, yang selanjutnya
pasien dapat menuju klinik yang dituju, perawat atau dokter
dapat mengakses data sosial pasien melalui komputer
yang berada di klinik yang selanjutnya dapat menulis
anamnese, pengobatan, maupun diagnosis dalam modul
rekam medis elektronik. Melihat proses yang dilakukan
setelah implementasi rekam medis elektronik maka dapat
dilihat data sebelum dan sesudah implementasi khususnya
pada variabel-variabel ini:

Pencapaian Sasaran Mutu
Salah satu sasaran mutu di Bidang Rekam Medis RS
Bethesda adalah “Berkas rekam medis pasien baru
sampai di klinik ≤ 10 menit” dan untuk berkas rekam
medis pasien lama sampai di klinik ≤ 20 menit.
Dengan masing-masing target 80%. Sebelum
menggunakan rekam medis elektronik sasaran mutu
untuk pasien baru maupun pasien lama belum pernah
tercapai 80%. Karena terkendala pada pendistribusian
berkas rekam medis ke klinik. Sasaran mutu pasien
baru baru tercapai rata-rata 36.6% sedangkan sasaran
mutu untuk pasien lama baru tercapai 50%. Setelah
implementasi rekam medis elektronik diperoleh data
sasaran mutu rekam medis tersedia di klinik saat
dokter akan memeriksa pasien mencapai 98,75%.

Penggunaan Kertas rekam medis
Sebelum implementasi RM-E berdasar kunjungan
pasien baru di RS Bethesda rata-rata perhari 100
pasien, sehingga dalam sebulan dengan rata-rata hari
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buka klinik 25 hari maka dalam satu bulan kebutuhan
berkas rekam medis baru mencapai 2500 berkas rm
rawat jalan, apabila dalam setahun mencapai 30.000
berkas rekam medis RJ. Jumlah tersebut apabila di
konversi dalam rupiah harga per berkas RM RJ adalah
Rp. 2613, (sumber: keuangan RS Bethesda) sehingga
dalam 1 tahun perlu biaya Rp. 2613x30.000 = Rp.
78.390.000,Setelah implementasi RM-E jumlah rekam medis
pasien baru manual yang dibuat rata-rata perhari
tinggal 12 berkas rekam medis khusus untuk dr yang
belum menggunakan RM-E, dalam satu bulan dengan
hari buka klinik 25 hari, maka berkas manual yang
dibuat masih mencapai 300 berkas RJ, dalam satu
tahun masih ada 3600 berkas yang dibuat dengan
harga per berkas Rp. 2613, maka masih dibutuhkan Rp
9.406.000,- untuk pengadaan berkas rekam medis RJ

Kebutuhan Rak Penyimpanan
Sebelum implementasi RM-E jumlah kunjungan
pasien akan berpengaruh terhadap pertambahan berkas
rekam medis Rawat Jalan baru. Dengan kunjungan
pasien baru rata-rata per hari 100 pasien, juga akan
berpengaruh terhadap kebutuhan rak penyimpanan,
100 berkas rekam medis RJ punya ketebalan 8 cm,
dalam 1 bulan dengan 25 hari buka klinik mencapai
200 cm atau 2 meter, apabila dalam 1 th, kebutuhan
rak utk RMRJ mencapai 2400 cm atau 24 meter.
Harga rak rekam medis berupa rol o’pack merk Lion
dengan panjang 5 m memiliki 5 shaf, dengan 10
muka, total jajaran sepanjang 250 m, seharga Rp.
212.000.000,- (sumber : PT Buntrunk Indonesia)
apabila dilihat harga per meter adalah Rp. 848.000,Sehingga dalam 1 tahun kebutuhan penambahan
rak utk RMRJ setara dengan 24x848.000 = Rp.
20.352.000,Setelah implementasi RM-E pertambahan berkas
rekam medis RJ baru dengan 12 pasien, memiliki
ketebalan 0,96 cm per hari, dalam satu bulan dengan
25 hari buka klinik ketebalan berkas RM RJ 0,96
x25 = 24 cm, dalam 1 tahun mencapai 288 cm atau
2,88 m. Apabila di konversi dengan harga rak per
meter Rp. 848.000, maka kebutuhan rak memerlukan
2,88x848.000 = 2. 442.240

PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis

Keluhan rekam medis belum ketemu atau
belum sampai di klinik
Sebelum implementasi RM-E, dengan kunjungan
rata-rata pasien rawat jalan 700-800 pasien per hari,
maka salah satu yang menjadi tanggung jawab Bidang
RMIK adalah menyediakan berkas rekam medis
pasien dan mendistribusikan ke klinik rawat jalan.
Mengingat tanggungjawab dab beban kerja tersebut,
ditemukan komplain dari perawat Poliklinik maupun
pasien rata-rata perhari mencapai 30-40 kasus rekam
medis belum siap diklinik saat dr akan memeriksa
pasien.
Setelah implementasi RM-E Setelah implementasi
RM-E Rawat Jalan keluhan dari perawat Poliklinik
menurun drastis, meskipun belum hilang sama sekali
rata-rata masih ada 5 laporan rekam medis belum ada
saat dr akan memeriksa, terutama untuk dr yang belum
menggunakan RM E

Proses layanan
Sebelum implementasi RM-E proses layanan untuk
Pasien Baru adalah sebagai berikut:
1) Pasien datang mengisi Form pendaftaran dan
general consent
2) Petugas mengentri data sosial dalam komputer
3) Petugas membuat rekam medis rawat jalan
manual dengan mengisi data sosial dan No. RM
4) Petugas membuatkan kartu pasien dengan
menulis Nama dan No RM
5) Petugas TPP menyerahkan berkas RM ke petugas
Distribusi
6) Petugas Distribusi mengantar berkas RM ke klinik
yang dituju
7) Petugas distribusi menulis dalam buku distribusi
di tiap klinik
8) Perawat m el akukan p em anggi l an atau
pemeriksaan setelah berkas RM tersedia di klinik
9) Perawat dan dokter menulis hasil pemeriksaan
dalam berkas RM
10) Petugas Distribusi mengambil berkas RM di tiap
Klinik setelah pasien periksa
11) Petugas Filing menyimpan berkas rekam medis
dalam rak penyimpanan.

Setelah implementasi RM-E Proses layanan untuk
pasien baru menjadi lebih cepat :
1) Pasien datang mengisi Form pendaftaran dan
general consent
2) Petugas mengentri data sosial dalam komputer
3) Petugas mencetak kartu pasien
4) P e r a wa t/do kt e r sudah bisa mela kukan
pemanggilan/pemeriksaan dengan membuka
modul rekam medis elektronik rawat jalan
Sedangkan untuk pasien lama proses layanan sebelum
implementasi adalah :
1)
2)

Pasien datang dengan menunjukkan kartu pasien
Petugas mengentri nomor rekam medis pasien
dan klinik serta dokter yang dituju.
3) Petugas membuat tracer dengan menulis nama,
No. RM, tanggal dan klinik tujuan pada tracer
4) Petugas TPP menyerahkan tracer kepada petugas
filing
5) Petugas Filing mencari berkas rekam medis
sesuai dengan tracer.
6) Petugas Distribusi mengantar berkas RM ke klinik
yang dituju
7) Petugas distribusi menulis dalam buku distribusi
di tiap klinik
8) Perawat m el a kukan p em anggi l an atau
pemeriksaan setelah berkas RM tersedia di klinik
9) Perawat dan dokter menulis hasil pemeriksaan
dalam berkas RM
10) Petugas Distribusi mengambil berkas RM di tiap
Klinik setelah pasien periksa
11) Petugas Filing menyimpan berkas rekam medis
dalam rak penyimpanan.
Setelah implementasi RM-E Proses layanan pasien
lama menjadi lebih sederhana :
1)
2)

3)
4)

Pasien datang mengisi Form pendaftaran dan
general consent
Petugas mengentri Nomor rekam medis pasien,
klinik yang dituju dan dokter yang dikehendaki
pasien
Petugas mencetak nomor urut klinik
P e r a wa t/do kt e r sudah bisa mela kukan
pemanggilan/pemeriksaan dengan membuka
modul rekam medis elektronik rawat jalan.
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SIMPULAN
1.

2.

3.

4.

5.

Pencapaian sasaran mutu Bidang RMIK
meningkat dari rata-rata 36 – 50% menjadi
98,75%
Efisien penggunaan berkas rekam medis rawat
jalan sebesar 26,400 berkas rekam medis atau
setara Rp. 68.984.000,- dalam 1 tahun.
Efisien kebutuhan rak penyimpanan rekam medis
sepanjang 21,12 M atau setara Rp. 17.909.760,dalam 1 tahun
Penurunan keluhan perawat atau pasien terkait
keterlambatan berkas rekam medis sampai
diklinik dari 30-40 per hari turun menjadi ratarata 5 keluhan per hari.
Mempersingkat proses layanan sehingga efisien
waktu dan tenaga.
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